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Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Controlador Interno 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Sobre o modelo de gestão pública patrimonialista, burocrática e gerencial, é correto afirmar que: 

A) A administração gerencial veda todos os princípios da administração patrimonialista. 

B) O modelo racional-legal da administração pública é caracterizado pela eficiência dos serviços 

prestados aos cidadãos. 

C) A competência fixada segundo regras objetivas e a hierarquia racional são características 

ausentes no patrimonialismo. 

D) A administração gerencial é autorreferente e se concentra no resultado. 

 

02. As reformas que buscavam implementar a administração gerencial ficaram conhecidas como a Nova 

Gestão Pública (NGP). Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

A) O gerencialismo puro introduziu o conceito de qualidade.  

B) O consumerism se preocupava com a eficiência da ação governamental. 

C) O managerialism buscava promover a competição entre as organizações do setor público. 

D) O Public Service Orientation introduziu o conceito de cidadão. 

 

03. O princípio do governo empreendedor no qual se afirma que cabe ao governo modelar a sociedade, 

dar o rumo a ela e definir a política a ser seguida, é conhecido como: 

A) Governo catalisador. 

B) Governo competitivo. 

C) Estado mínimo. 

D) Governo de resultados. 

 

04. A governança pública busca analisar como diferentes atores interagem na formulação e 

implementação de políticas públicas, apoiando-se em alguns princípios, dentre os quais é incorreto a 

seguinte alternativa: 

A) Relações éticas. 

B) Conformidade. 

C) Transparência.  

D) Legitimidade. 

 

05. De acordo com a Constituição Federal, constitui finalidade do sistema de controle interno integrado 

entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário: 

A) Avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 
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B) Avaliar os órgãos e entidades da administração federal e executar os programas de governo e 

dos orçamentos da União. 

C) Dar ciência ao Tribunal de Contas da União ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária dos responsáveis. 

D) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 

dos órgãos da administração pública e privada dos entes políticos.  

 

06. De acordo com a Lei nº 4.320/64, o controle da execução orçamentária compreenderá, exceto: 

A) A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o 

nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 

B) A sustação, se não atendido, da execução do contrato impugnado, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 

C) A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos. 

D) O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de 

realização de obras e prestação de serviços. 

 

07. Na classificação do controle da administração pública quanto à natureza do órgão controlador, a 

competência exclusiva do Congresso Nacional em sustar os atos normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, é denominada controle: 

A) Parlamentar. 

B) De gestão.  

C) Administrativo.  

D) Técnico. 

 

08. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas da União: 

A) Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 

sanções previstas em leis e decretos. 

B) Julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer que 

deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento. 

C) Processar e julgar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, no exercício de 

suas atribuições. 

D) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 
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09. Acerca do controle administrativo, o meio utilizado para reavaliar uma decisão, direcionando-a 

exclusivamente à mesma autoridade que já havia pronunciado anteriormente a decisão do ato, é 

denominada: 

A) Revisão.  

B) Recurso administrativo. 

C) Representação.  

D) Pedido de reconsideração.  

 

10. Competências exclusivas e privativas da União são tipos de competências elencadas na Constituição 

Federal, cujas naturezas são, respectivamente: 

A) Material; e material. 

B) Legislativa; e legislativa. 

C) Material; e legislativa. 

D) Legislativa; e material. 

 

11. Considerando as competências e responsabilidades do Presidente da República, é correto afirmar 

que: 

A) Possui competência privativa para exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 

superior da administração federal. 

B) Possui competência privativa para expedir instruções e decretos autônomos para fiel execução 

da lei. 

C) Constitui crime de responsabilidade atos que atentem contra os partidos políticos. 

D) Constitui crime de responsabilidade atos que atentem contra a improbidade administrativa. 

 

12. Conforme dispõe o texto constitucional, não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: 

A) A forma federativa de Governo. 

B) O voto direto, secreto, obrigatório e periódico. 

C) Os direitos e garantias individuais. 

D) A forma republicana. 

 

13. Ao realizar auditoria que tenha por objeto a regularidade dos proventos e pensões pagos por órgão 

sujeito a sua jurisdição, o Tribunal de Contas da União: 

A) Deve assegurar o direito de defesa a todos os interessados cujos benefícios venham a ser 

diminuídos em razão da fiscalização. 
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B) Em casos de fiscalização linear exercida pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, IV, da 

CF/88, não se aplica o prazo de decadência previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99. 

C) A irresignação daqueles que tiveram o valor da pensão diminuído deve ser dirigida ao órgão em 

que trabalhavam, bem como ao TCU, e não apenas ao TCU. 

D) A atuação do TCU não ficaria inviabilizada se, nas auditorias realizadas, fosse necessário intimar, 

para integrar o processo administrativo de controle, qualquer um que pudesse ser alcançado, 

embora de forma indireta, pela decisão da Corte. 

 

14. Considerando o sistema financeiro e o orçamento público, analise os itens a seguir: 

 I - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 

resumido da execução orçamentária; 

 II - Lei complementar disporá sobre dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, 

fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; 

 III - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados examinar e emitir 

parecer sobre os projetos de lei orçamentárias previstos na Constituição.  

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Os itens I e II estão corretos, apenas. 

C) Os itens II e III estão corretos, apenas. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

15. De acordo com o que estabelece a Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que: 

A) Em regra, para os serviços técnicos profissionais especializados previsto no art. 13 da lei de 

licitações deve-se utilizar preferencialmente a modalidade concurso.  

B) A modalidade concorrência serve para a aquisição de bens, serviços e obras, mas não para a 

alienação de bens públicos inservíveis para a administração. 

C) Admite-se a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 

de época. 

D) A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a dois anos, permitida 

uma recondução. 

 

16. São competências institucionais do Ministério Público, exceto: 

A) Promover o inquérito civil e a ação civil pública.  

B) Promover ação de inconstitucionalidade. 

C) Promover representação para fins de intervenção federal. 
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D) Promover a representação judicial de entidades públicas. 

 

17. Sobre a organização da administração pública, é correto afirmar que: 

A) Os Consórcios Públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados poderão se 

consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles. 

B) A concessão da qualificação jurídica dada à pessoa jurídica de direito privado para se tornar 

Organização Social é de natureza vinculada. 

C) São passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as 

associações de classe. 

D) As autarquias genéricas e as autarquias especiais possuem como características comuns o 

mandato fixo de seus dirigentes e amplo poder normativo. 

 

18. Sobre a classificação dos serviços públicos, a taxa de coleta de lixo é classificada como: 

A) Serviços gerais. 

B) Serviços individuais. 

C) Serviço administrativo. 

D) Serviço social. 

 

19. Com relação a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise os itens a seguir: 

 I - A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou 

déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na 

lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais; 

 II - Dívida pública consolidada ou fundada é a dívida pública representada por títulos emitidos pela 

União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

 III - O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização 

de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou 

indiretamente. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Os itens I e III estão corretos, apenas. 

C) Os itens II e III estão corretos, apenas. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

20. Nos termos da Lei nº 12.462/2011, é instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

(RDC), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização de: 
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A) Ações no âmbito da segurança pública. 

B) Serviços comuns de engenharia. 

C) Venda de bens móveis inservíveis para a administração. 

D) Trabalho técnico, científico ou artístico. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

TEXTO 

 

 

21. “Em vez de atacar os vírus em si – que têm centenas de variações e estão em constante mutação – o 

novo tratamento tem como alvo o hospedeiro infectado.” (linhas 3 a 6). É correto afirmar que o termo 

destacado no trecho do Texto exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Sujeito. 
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22. “Em vez de atacar os vírus em si – que têm centenas de variações e estão em constante mutação – o 

novo tratamento tem como alvo o hospedeiro infectado.” (linhas 3 a 6). É correto afirmar que a partícula 

“que” destacada introduz uma:  

A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

B) Oração subordinada substantiva predicativa. 

C) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

D) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

 

23. “Em vez de atacar os vírus em si – que têm centenas de variações e estão em constante mutação – o 

novo tratamento tem como alvo o hospedeiro infectado.” (linhas 3 a 6). O travessão (–) inserido no trecho 

retirado do Texto foi empregado para:  

A) Indicar, nos diálogos, a mudança de interlocutor. 

B) Isolar, num contexto, palavras ou frases. Neste caso, em que desempenha função análoga à dos 

parênteses, usa-se geralmente o travessão duplo. Mas não é raro o emprego de um só travessão 

para destacar, enfaticamente, a parte final de um enunciado. 

C) Realçar ironicamente uma palavra ou uma expressão. 

D) Separar, na datação de um escrito, o nome do lugar. 

 

24. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do Texto que, devido à sua regência, é 

responsável por exigir a preposição sublinhada no trecho abaixo: 

“Cientistas do Reino Unido acreditam ter encontrado uma maneira de combater o resfriado.” (linhas 1 e 

2) 

A) “acreditam”  

B) “ter encontrado” 

C) “maneira”  

D) “combater” 

 

25. As vírgulas presentes no trecho do Texto “Os pesquisadores do Imperial College, em Londres, 

trabalham na criação de um novo formato para que o remédio possa ser inalado...” (linhas 15 a 17) são 

utilizadas pelo autor com o objetivo de: 

A) Isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 

B) Isolar o vocativo. 

C) Representar na escrita hesitações comuns da língua falada. 

D) Isolar o adjunto adverbial antecipado. 
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26. “Em vez de atacar os vírus em si – que têm centenas de variações e estão em constante mutação – o 

novo tratamento tem como alvo o hospedeiro infectado.” (linhas 3 a 6). Analisando-se o trecho acima 

retirado do Texto, manteria a correção gramatical e o sentido original caso efetuássemos a seguinte 

alteração no período: 

A) “Em vez de” por “Ao invés de”. 

B) “em si” por “aos outros”. 

C) “têm” por “tem”. 

D) “hospedeiro” por “ospedeiro”. 

 

27. Sobre a regência verbal e colocação pronominal, assinale a alternativa correta: 

A) Em “se espalhar” (linha 9), há um caso de ênclise obrigatória. 

B) O verbo “tem” (linha 5) poderia ser corretamente substituído por “têm”, sem alteração da 

correção da oração. 

C) A regência do verbo “atacar” (linha 3), no texto, é transitiva indireta. 

D) A regência do verbo “bloqueia” (linha 7), no texto, é transitiva direta. 

 

28. Analise os trechos abaixo. 

I - “... o novo tratamento tem como alvo o hospedeiro infectado.” (linhas 4 a 6) 

II - “O tratamento bloqueia uma proteína nas células do corpo...” (linhas 7 e 8) 

III - “Os pesquisadores do Imperial College, em Londres, trabalham na criação de um novo 

formato...” (linhas 15 e 16)  

Os verbos destacados estão empregados no presente do indicativo em: 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

29. Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra 

“laboratório” (linha 13): 

A) “variações” (linha 4) 

B)  “vírus” (linha 8) 

C) “infecção” (linha 12) 

D) “remédio” (linha 17) 

 



10 
 

30. Numere a 2ª (segunda) coluna de acordo com a 1ª (primeira), estabelecendo a correspondência 

entre as palavras destacadas e os termos da oração: 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1. “... os vírus normalmente sequestram (...)” (__) Substantivo 

2. “O tratamento bloqueia...” (__) Advérbio 

3. “... que têm centenas (...)” (__) Adjetivo 

4. “... o novo tratamento (...)”  (__) Verbo 

A ordem correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 2, 1 

B) 2, 1, 4, 3 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 2, 1, 3, 4 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste - SC, ao Município compete 

prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-

lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 I - Instituir e arrecadar tributos, bem como ampliar as suas rendas; 

 II - Legislar sobre assuntos de interesse local, estadual e nacional, bem como internacionais; 

 III - Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

32. Foi um artista plástico brasileiro da fase modernista. O Lavrador de Café, Navio Negreiro e Dom 

Quixote foram algumas de suas obras. Trata-se do: 

A) Oscar Niemeyer.  

B) Cândido Portinari. 

C) Alfredo Volpi.  

D) Alberto da Veiga Guignard. 
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33. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. Em relação aos aspectos geográficos do Brasil: 

(__) - Macapá é a única capital do Brasil que é cortada pela Linha do Equador; 

(__) - A Região Norte é formada por 7 unidades de federação, sendo elas Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas 

(AM), Paraíba (PB), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO); 

(__) - O Sudeste é a região mais populosa do país.  

A) V-V-V.  

B) V-V-F.  

C) F-F-V.  

D) V-F-V. 

 

34. Assinale a alternativa incorreta. O município de São Miguel do Oeste - SC, faz limite: 

A) Ao Leste: com os municípios de Barra Bonita, Romelândia e Flor do Sertão.  

B) Ao Sul: com município de Descanso.  

C) Ao Norte: com o município de Guaraciaba.  

D) Ao Oeste: com o município de Urupema. 

 

35. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Em 13 de maio de 1888, há 130 anos, o Senado do Império do Brasil aprovava uma das leis mais 

importantes da história brasileira, a _____________________________, que extinguiu a escravidão.”  

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 14 de maio de 2018)  

A) Lei do Ventre Livre.  

B) Lei Eusébio de Queirós.  

C) Lei Áurea.  

D) Lei dos Sexagenários. 

 


